Jednou to zkrátka přijít muselo.
Ačkoliv jedno prastaré přísloví tvrdí "každý je nahraditelný", hned další sděluje "není pravidla bez
vyjímky". O platnosti druhého pořekadla se můžete přesvědčit při četbě tohoto čísla našeho časopisu.
Náš nenahraditelný ředitel turnaje a šéfredaktor Tahu zdar totiž tráví svoji zaslouženou dovolenou.
Přejeme mu, aby načerpal do druhé poloviny letošní šachové sezóny mnoho čerstvých sil, které bude jistě
potřebovat. Z tohoto důvodu také tradiční Evženovy tabulky a statistiky najdou naši čtenáři, až v
srpnovém čísle a červencový turnaj hraný 30.července na tradičním místě v Bud clubu, bude místo
Evžena řídit Tonda, který se tohoto obtížného úkolu ujal s laskavostí sobě vlastní.
L.

93. BudChess Cup
Před mnohými roky se ujal nápad pořádat alespoň
jednou v roce turnaj Bud série na čerstvém vzduchu
takříkajíc v lůně přírody. V několika ročnících lůno
přírody představoval výletní hostinec Kameňák.
Poslední tři ročníky se ředitelství turnaje odhodlalo
pořádat první letní turnaj BudChess série v
podstatně větších vzdálenostech od kyjovského Bud
salonku. V roce 2009 to byla premiéra v Jeseníkách.
Kdy při památném pochodu na Praděd málem došlo
při nenadálé letní vánici k umrznutí podstatné části
výpravy.
Situaci naštěstí zachránily zásoby
tekutých švestek, které někteří šachisté prozíravě
přibalili k magnetickým šachům, na kterých se hrál
rekordní bleskový turnaj v nejvyšší nadmořské
výšce v historii České republiky. Po velkém
úspěchu této akce bylo rozhodnuto v nastoleném
trendu pokračovat a jako druhá zastávka naší
šachové tour byly zvoleny Beskydy a to rekreační
středisko V Hutisku Solanci. Skvělá domácí strava a
krásná příroda zanechaly neméně pozitivní dojmy.
Nadešel rok letošní a opět bylo na půdě BudChess
clubu přetřásáno téma, kam že to letos vyjede naše
karavana. Nakonec zvítězila myšlenka uspořádat
turnaj blíže našim domovům tak, aby byl v dosahu
fyzických možností početných amatérských cyklistů
z našich řad a aby se na zahájení páteční části
turnaje stihli dostavit i ti, kterým jejich zaměstnání
neumožňuje flexibilně ukončit pracovní týden o
nějakou tu hodinu dřív. Nakonec tedy zvítězil
Zdenálův návrh Rusava v Hostýnských vrších.

Nejúspěšnějším houbařem zájezdu, se kupodivu nestal
Evžen, ale náš budoucí šéfkuchař Vojta. Na snímku s
krásným a nečervivým exemplářem hřiba lesního.

V pátek 17.června jsme s tedy vydali vstříc
dobrodružství zvanému výjezdní 93.BudChess cup.
Hlavní soutěž byla zahájena tradičně již po příjezdu
svojí společenskou částí, která plynule pokračovala
až do nedělního rána. Šachová část soutěže pak
započala v jídelně rekreačního střediska prvními
třemi koly turnaje, hned po dietním guláši, který byl
podáván kolem sedmé hodiny. Mezitím cyklisticko
turistická část výpravy rozpomenuvše se na své
pionýrsko skautské kořeny připravila důstojnou
vatru, u které probíhala společenská část večera v
podstatě až do ranního kuropění. Po kratším
odpočinku a snídani sestávající se z párků, chleba a
čaje se naši turisté s chutí pustili do doprovodné
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Po šťastném návratu všech skupin a večeře
skládající z dietně upraveného kuřete s rýží byl
dokončen posledními čtyřmi koly 93. BudChess
cup.

Největší zdroj bodů do hlavní soutěže, výčepní zařízení
bylo umístěno na terase s výhledem do malebné krajiny
hostýnských vrchů.

části výletu. První skupina vyrazila na
dobrodružnou tůru směr Hostýn, další skupina dala
přednost dráhovému golfu, třetí skupina se
věnovala cyklistice a konečně poslední skupina
pokračovala v nabírání sil na večerní vyvrcholení
pobytu.

Pohled do hracího sálu Rusavského turnaje.

Rozhodující partie turnaje mezi Zdenálem a pozdějším
vítězem 93.BudChess cupu Evženem, se hrála za
velkého zájmu diváků.
V popředí skupina odhodlaných turistů, v pozadí pak
příznivci golfu.

Historická fotografie: Pedro poprvé v historii našich
zájezdů usedl na své kolo, které si vždy vozí s sebou a
dojel s ním až na Bystřické náměstí. Očití svědkové však
tvrdí, že se to bohužel neobešlo bez jednoho
krkolomného pádu.

Po dramatické koncovce se vítězem šachového
turnaje stal Evžen, vítězství v hlavní soutěži pak
vybojoval Punkva. Potěšitelnou zprávou bylo, že se
turnaje zúčastnili také dva nováčci a to Robin a
Jarek. Někteří šachů znalí účastníci zájezdu se
naopak z důvodu obav o své konečné umístění
turnaje nezúčastnili a zahráli si pak mimo soutěž.
Pro účely statistiky pak zbývá ještě dodat, že turnaj
v bleskové hře plánovaný po nedělní snídani, která
se skládala z míchaných vajíček, se nepodařilo
dohrát. Stihlo se odehrát jen dvě kola, které budou
započteny do ročního skore. Pro příští výjezdní
turnaj byl pak navrhnut formát turnaje v bleskové
hře jako volný celovíkendový. S tím, že se ponechá
na iniciativě jednotlivých hráčů kolik se jim podaří
do ukončení turnaje uhrát partií. Závěrem k výše
uvedenému můžeme konstatovat, že formát
víkendového výjezdního turnaje se opět setkal s
úspěchem, takže je velmi pravděpodobné, že v něm
budeme příští rok opět pokračovat.
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88. let od založení Šachového Klubu v
Kyjově.
V červencovém čísle Kyjovských novin vyšel článek
předsedy ŠK 1923 Sokol Kyjov Ivana Pařízka o
historii šachového života v našem královském
městě. Dovolujeme si se souhlasem autora
seznámit s článkem naše čtenáře.
Ustavující schůze Šachového Klubu Kyjov byla
9.8.1923 v hospodě U Vrtalů, dnes Nový Svět, za
přítomnosti 15 členů. Starostou Š.K. byl zvolen
O.Hayek, místostarostou A.Švarc, jednatelem Josef
Svozílek, pokladníkem F.Komínek, správcem
domu F.Vaculík, knihovníkem J.Domanský,
zapisovatelem Jar.Svozílek, pořadatelem K.Stein.V
letech 1923-1950 spočívala činnost klubu v
přátelských a pohárových utkáních družstev,
přeboru klubu jednotlivců, letním a podzimním
turnaji, každoroční simultánní produkci českých
šachových mistrů
(ing.Kaufer, T.Hanák,
A.Pokorný, F.Kašpar, ing.Olexa, K.Ličman,
m.Foltys, m.Fichtl). V letech 1951-1993 hrálo "A"
družstvo v krajské soutěži a okresním přeboru, "B"
družstvo v okresní soutěži.

V letech 1955-1965 pracoval s mládeží Jaroslav Gillar
(viz.foto OP dorostu pro r.1957, vpravo vzadu Josef
Augustýn, později opora Loko Brno,na 2.šach.vpravo
hraje I.Pařízek a Josef Kreml z Vacenovic).

V roce 1994 byl šachový život v Kyjově utlumen.
Novodobý rozkvět šachové hry v Kyjově začal v
r.1995 pod křídly Sokola Kyjov vznikl Š.K.1923
Sokol Kyjov, který již v r.1997 postoupil z OP I. do
KP II. a v sezoně 2010/2011 obsadil pěkné 4.místo.
Práci s mládeží se věnoval I.Pařízek, který společně
s Vl.Jurutkou, E.Klimkem a .Káčerkem, za
podpory TJ SOKOL, starosty města mgr.F.Lukla a
hejtmana M.Haška uspořádali v r.2008 a 2010
Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu.

V mládí je budoucnost a tu nyní tvoří Marek
Jagoš(1999),Michael
Malík(2000)
a
Jakub
Strnad,kteří na memoriálu V.Hory v Hluku obsadili
3.místo s 18,0 body (2.Staré Město 18,0b.,1.Loko
Brno 18,5 b.). Šachový kroužek žáků a žaček bude
opět zahájen ve čtvrtek 8.září 2011 od 15,00 hod. v
klubovně Sokolovny Kyjov.
Za účasti 15 hráčů se uskutečnil 92. BudvarCup v
šachu, který vyhrál P.Trávníček(Hodonín),
2.K.Heindl
(Bzenec),
3.R.Matula(Kyjov),
4.J.Šebesta(Vracov) atd. V sobotu 30.7.2011 se
hraje 94.BudvarCup od 13 hod. v pivnici Budvarka
a srdečně zveme všechny milovníky šachu.

Pozvánka na 3.ročník Svatováclavského
šachového turnaje
Redakce Tahu zdar si s potěšením dovoluje podat
čtenářům informaci, že letos 28.září se opět v
Kyjově uskuteční náš tradiční Svatováclavský
turnaj v rapid šachu, hraný zároveň jako
96.BudChess cup, na který si Vás dovolujeme s
předstihem pozvat. Podrobné propozice přinese
srpnové číslo Tahu zdar. Teď zatím postačí když si
zanesete toto významné sportovní datum do svých
poznámkových diářů, aby jsme se mohli na svatého
Václava nad šachovnicemi opět všichni potkat.

Starosta města Kyjova František Lukl předává cenu za
první místo loňského Svatováclavskéhu turnaje
Daliboru Mlénskému z Hustopečí.

1.Challenge cup
Informujeme o výsledku prvního Challenge cupu,
kde se na deset partií s handicapem 2:1
odpovídajícímu současnému rozdílu v BELO
koeficientu utkali Broňa a jeho vyzyvatel Laďa.
Broňa měl průběh utkání pod kontrolou a zvítězil v
poměru 7,5:2,5. A stal se po zásluze prvním
držitelem poháru.
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Czech Open Pardubice 2011
Po úspěšné loňské návštěvě Czech Open bylo
rozhodnuto, že i letos vyšle náš BudChess club své
reprezentanty, aby otiskli nesmazatelnou stopu v
historii tohoto největšího šachového turnaje u nás
hrajícího se pravidelně v druhé polovině měsíce
července. Naši reprezentanti rozložili své síly a
přihlásili se do dvou soutěží: mistrovství Evropy
amatérů v rapid šachu hráčů do 1800 ELO a
mistrovství Evropy amatérů v rapid šachu hráčů do
2000 ELO. Na přední příčky turnajů jsme sice
tentokrát nedosáhli, nakonec ale převládla s účastí
celková spokojenost.

Naši reprezentanti společně s budoucím vítězem
mistrovství České republiky v rapid šachu
GM Davidem Navarou. GM Velička v červeném.

Budoucí ruský velmistr s ELO 1800 v partii 1.kola se
Slámičem získal svůj první bod
Společné foto s GM Hráčkem a GM Lázničkou

Další budoucí ruský velmistr s ELO 2000 si na Romana
zavolal dokonce i hlavního rozhodčího. Máľčik obvinil
našeho reprezentanta, že před tahem mimoděk sáhl na
jinou figurku, než se kterou poté tah uskutečnil.

Večer před druhým dnem turnaje naši reprezentanti
věnovali teoretické přípravě a rozboru partií.
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